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У нумары: Нашы навіны: Экскурсіі – УСТАНОЎЛЕНЫ ЗНАК – ЦІКАВЫ 

ЗДЫМАК – ЮБІЛЕЙ – ПАСЛЯВАЕННАЕ РАЗВІЦЦЁ АДУКАЦЫІ НА 

МЁРШЧЫНЕ – НА ШЛЯХУ ДА ЗАПАЛОССЯ  
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НАШЫ  НАВІНЫ 

ЭКСКУРСІІ ГОСЦЬ З ЛАТВІІ 

Настаўнік-краязнаўца з Краславы Віктар Калніш 

ужо неаднойчы наведваў нашы музеі, але заўсёды, 

калі прыязджае ў Беларусь, знаходзіць 

магчымасць завітаць да нас яшчэ. Вось і на 

восеньскіх канікулах ён ізноў быў нашым госцем. 

Сапраўды, у нашых музеях можна быць дзесяткі 

разоў і кожны раз адкрываць для сябе штосьці 

новае, яшчэ не ўбачанае і не пачутае.  

 Пасля экскурсій у музеі адбылася зацікаўленая 

размова аб надзённых праблемах адукацыі як у 

Латвіі, так і ў Беларусі. Краязнаўца з Латвіі 

падзяліўся сваім вопытам арганізацыі навукова-

даследчай дзейнасці з вучнямі па гісторыі 

адукацыі ў Краслаўскім краі; у сваю чаргу 

кіраўнік гуртка “Арганаўты мінулага” Ермалёнак 

В.А. расказаў пра апошнія даследаванні і знаходкі 

сваіх гурткоўцаў у 2013 годзе. 

 Для музея кнігі і друку наш госць падараваў 

некалькі рэгіянальных газет свайго краю. На 

ўспамін аб сустрэчы ад музея мы перадалі сп. 

Калнішу фотаальбом “Очарование Миорского 

края “ 2013 года выдання, дзе большая частка 

матэрыялаў была сабрана “Арганаўтамі”. 

 

У МУЗЕІ – ВЕТЭРАНЫ 

Падчас наведвання Мёршчыны да нас у музеі 

завіталі сябры ветэранскай арганізацыі з 

Верхнядзвінска. Экскурсію для іх праводзіў 

кіраўнік музеяў Ермалёнак В.А. Госці 

пазнаёміліся са старонкамі гісторыі Мёрскага 

раёна. Хоць раздзяляе нас з Верхнядзвіннем 

толькі рака Дзвіна, але гісторыя нашых родных 

мясцін вельмі адрозніваецца, асабліва ў 20-м 

стагоддзі. Ветэраны зацікаўлена слухалі аповед аб 

гісторыі асобных знаходак, з захапленнем 

разглядалі рарытэты музея.  

   МЁРСКАЯ ДАЎНІНА 
   Выданне рады музеяў ДУА “Міёрская СШ №3” 

гуртка “Арганаўты мінулага”                              № 11 (35) 2013    
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У гістарычным музеі асабліва ўразіў удзельнікаў 

экскурсіі аповед пра нашых землякоў, якія ваявалі 

ў арміі Андэрса, пільную ўвагу прыцягнула 

гісторыя асобных ваенных рэліквій. 

 У музеі кнігі і друку гасцей з Верхнядзвінска 

здзівіла багацце старадрукаў і рукапісных кніг, 

знойдзеных на Мёршчыне. З цікавасцю разглядалі 

яны і падручнікі, асабліва 50-60-х гадоў, па якіх 

некаторыя з ветэранаў вучыліся. Экскурсіі нікога 

не пакінулі абыякавымі, шмат хто пажадаў яшчэ 

раз наведаць музеі для больш падрабязнага 

знаёмства з экспазіцыямі. 

 

 

ГОСЦІ З ДЗІСНЫ 

Сям’я Сіўцоў з Дзісны даўно цікавіцца нашым 

гістарычным музеем. Вось і зараз ім было цікава 

пазнаёміцца з яго змястоўнай экспазіцыяй. Госці 

ўважліва слухалі аповед кіраўніка музея аб 

найбольш цікавых знаходках, аб пошукавай 

дзейнасці “Арганаўтаў мінулага”, яны былі ў 

захапленні ад нашых рарытэтаў. Аляксей Сівец, 

студэнт гістфака Полацкага педуніверсітэта, 

напісаў некалькі курсавых работ, якія былі 

прысвечаны гісторыі нашага музея. Зараз тэма яго 

дыпломнай працы – складанне праекта 

“Музеефікацыя архітэктурных помнікаў 

Мёршчыны“. Таму мы зноў аказалі яму дапамогу, 

перш за ўсё ў выбары архітэктурных помнікаў 

Мёршчыны, якія патрабуюць музеефікацыі. Па 

нашым перакананні, гэта сядзібы ў Лявонпалі, 

Дзедзіне, Камянполлі, увагу да якіх варта  

завастрыць пры складанні праекта. Студэнту-

дыпломніку была аказана неабходная дапамога не 

толькі парадамі, але і неабходнай літаратурай. 

 

 

ЭКСКУРСІЯ: ДРУЯ – ЛЯВОНПАЛЬ 

Не гледзячы на восеньскае надвор’е, аматары 

падарожжаў працягваюць вандроўкі па родным 

краі. Заўзятымі падарожнікамі з’яўляюцца і 

ўдзельнікі групы экскурсаводаў з Полацка. Яны 

ўжо неаднойчы рабілі падарожжа па нашым 

раёне, пабачылі ўсе распрацаваныя “Арганаўтамі 

мінулага” “пярсцёнкі”. Зараз аматары вандровак 

пажадалі пазнаёміцца са славутымі помнікамі і 

гісторыяй Друі, яшчэ раз наведаць Лявонпаль і 

іншыя мясціны. Як заўсёды праводзіў экскурсію і 

апавядаў аб славутасцях родных мясцін  

краязнаўца Ермалёнак Вітаўт Антонавіч. 

Спачатку падарожнікі наведалі Мілашова і Ідолта. 

Палачане ўжо былі ў гэтых мясцінах падчас 

экскурсіі па “Срэбраным пярсцёнку Мёршчыны”. 

Зараз для падарожнікаў былі агучаны новыя 

факты па гісторыі Мілашова і пра Мілашаў –  

славутых людзей гэтых мясцін. Але асабліва 

ўразіла экскурсантаў цікавая і таямнічая гісторыя 

Друі. Зараз гэты населены пункт знаходзіцца ў 

глыбокім заняпадзе, а ў 17-м – 18-м стагоддзях 

тут было 17 помнікаў архітэктуры: цэркваў, 

касцёлаў, сінагог. На жаль, да нашай пары шмат 

што страчана. Але захаваліся некалі велічны 

бернардзінскі касцёл 1643 года і будынак яго 

кляштара 18-га ст., руіны царквы Пятра і Паўла 

18-га ст., званіца царквы Дабравешчання 1810 

года, сядзіба Мілашаў – Сапегаў 19-га стагоддзя, 

драўляная царква св. Юр’я  19-га ст., шмат 

цікавых забудоў яўрэйскага горада другой паловы 

19-га ст. і інш.. Цікавымі аб’ектамі для экскурсій 

з’яўляюцца велічныя яўрэйскія могілкі 17-га – 20-

га стст., рэшткі “Барысавага каменя” з надпісам 

12-га ст., магіла расійскага палкоўніка 

Шчытаміра- Сухазанета, удзельніка шматлікіх 

войнаў, пахаванага ля Дабравешчанскай царквы ў 

1831 годзе, памятны знак у гонар расійскага 
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генерала, героя вайны 1812 года Якава Кульнева і 

інш.. Экскурсавод Ермалёнак В.А. даваў 

падрабязную інфармацыю па гісторыі кожнага з 

помнікаў. Дзякуючы восеньскай пары, для 

вандроўнікаў адкрываліся цікавыя краявіды 

другога берага Дзвіны, дзе зусім блізка ўжо была 

другая краіна – Латвія. Час нашага знаходжання ў 

Друі праляцеў непрыкметна, а трэба было 

наведаць яшчэ і 

вадаспад на 

Вяце, і магілы 

польскіх салдат 

1919-1920 гг. ў 

Драгунах, 

цікавыя помнікі 

Лявонпаля. 

Падарожжа 

доўжылася цэлы 

дзень, і толькі 

пачатак 

змяркання яго 

спыніў, 

прымусіўшы турыстаў вяртацца дадому. 

Вандроўка па гэтым маршруце яшчэ раз паказала, 

наколькі шмат цікавага і таямнічага ў нашых 

помніках і нашай гісторыі. Аб гэтым казалі на 

развітанне ўсе ўдзельнікі падарожжа.  

 

 

ДАСЛЕДАВАННІ  Ў ЛЯВОНПАЛІ 

Найбольш цікавае для даследаванняў паселішча 

на Мёршчыне – Лявонпаль.  Мястэчка часта 

станавілася аб’ектам вывучэння гуртка 

“Арганаўты мінулага”. Вось і на гэты раз кароткім 

восеньскім днём мы завіталі ў Лявонпаль. 

Галоўнай нагодай было жаданне выканаць 

просьбу спадарыні Зофіі Алейка з Польшчы – 

запаліць свечкі на магіле яе сястры  Ванды, якая 

памерла ў пяцігадовым узросце, а таксама на 

магіле сяброў яе бацькоў Спіцэвічаў. Мы ачысцілі 

ад лістоў і пустазелля магілы, запалілі знічы, 

пачалі яшчэ раз аглядаць цікавыя надгробкі на 

Лявонпальскіх могілках. Не прайшлі мы і побач з 

надмагільным помнікам паўстанцу 1863 года, 

паручніку Руткоўскаму, ушанавалі яго памяць 

малітвай і таксама запалілі свечку. Ён памёр у 

1937 годзе, калі яму мінаў ужо 96-ы год. 

Непадалёку пахаваны таксама паручнік Вітольд 

Палонскі, які загінуў 17 верасня 1939 года. Побач 

яшчэ адна магіла, у якой пахавана ахвяра мінулай 

вайны – забіты партызанамі мясцовы жыхар 

прозвішчам Рымдзёнак. Паблізу знаходзяцца 

надгробкі пяці 

польскіх 

пагранічнікаў, 

якія трагічна 

загінулі ў 30-я 

гады 20-га ст. 

Нажаль, на 

Лявонпальскіх 

могілках 

разбураецца 

каплічка з 

чырвонай цэглы, 

пастаўленая яшчэ 

ў сярэдзіне 19-га 

стагоддзя. Яшчэ ў савецкія часы былі знішчаны 

абразы, пастаўленыя ў нішах. Захаваўся невялікі 

чыгунны крыж з надпісам, з якога мы даведаліся, 

што пад ім пахаваны маленькія дзеці з сям’і 

Біруковічаў. Цікавыя помнікі на магілах Белавуса, 

Мароза. Ад савецкай эпохі захаваўся помнік з 

зоркай і шыльдай, на якой ужо цяжка прачытаць, 

што тут пахаваны забіты бандытамі Грышэнка. У 

Лявонпалі нельга было не завітаць у музей 

Радзімазнаўства, створаны нашым знакамітым 

паэтам Сяргеем Панізнікам. Музей прыцягвае 

наведвальнікаў, нягледзячы на тое, што найбольш 

цікавыя яго экспанаты былі скрадзены, ды так 

дасюль і не знойдзены. Пабачылі мы і апошнюю 

знаходку ў музеі – шыльду з назвай галоўнай 

вуліцы ў Лявонпалі – “Школьная”,  зробленую ў 

час Другой сусветнай вайны. Шыльда напісана  

па-беларуску і па-нямецку. 

Пабывалі мы і ў памяшканні былой 

польскай школы. Пабудаваная яшчэ ў 1938-м 

годзе, яна да гэтай пары захавалася ў добрым 

стане, але нягледзячы на тое, што шыльда 

ахоўваецца дзяржавай, яе сучасны ўласнік пачаў 

выпілоўваць перагародкі, а таксама па-варварску 

разбіваць выдатна захаваныя кафельныя печы. 

Для нашага музея мы падабралі некалькі яшчэ 

Помнік Б. Руткоўскаму 
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цэлых кафлін. Наступны аб’ект нашай разведкі – 

могільнік польскіх 

салдат ля вёскі 

Драгуны. Не 

гледзячы на тое, 

што частка 

бетонных крыжоў 

павалена, 

большасць 

надгробкаў 

захавалася, і на іх 

можна прачытаць 

прозвішчы забітых 

у 1919 – 1920 гадах 

жаўнераў. Шкада 

толькі, што разбураецца цагляны помнік, які быў 

пастаўлены польскімі пагранічнікамі стражніцы 

“Чурылава” ў 1937 годзе. Памяць аб забітых у баі 

мы таксама ўшанавалі малітвай і запаленнем 

свечак. 

 

 

УСТАНОЎЛЕНЫ ЗНАК 

Згодна з праектам па абазначэнні памятнымі 

знакамі найбольш знакамітых аб’ектаў на шляху 

турысцкіх маршрутаў, на Мёршчыне былі 

вызначаны дзесяць такіх мясцін. У Мёрах адна 

шыльда ўстаноўлена ля помніка архітэктуры – 

касцёла Ўнебаўзяцца Найсвяцейшай Панны 

Марыі, другая – каля сярэдняй школы № 3. На 

шыльдзе надпіс на беларускай і англійскай мовах 

аб гістарычным музеі, якія размешчаны ў школе, і 

яго экспанатах, рарытэтах. 

ЦІКАВЫ ЗДЫМАК 

Цікавыя здымкі прадаў для нашага музея жыхар 

горада Мёры Пётра Ходас. Фотаздымкі дасталіся 

яму ад маці  – Дземідзёнак Ганны, якая 

нарадзілася і жыла ў вёсцы Лявонаўцы. На 

здымку, які мы зараз змяшчаем у газеце, 

сфатаграфаваны ўдзельнікі тэатралізаванай 

пастаноўкі, звязанай з нараджэннем Хрыстовым. 

 

На пажоўклай ад часу фотапаперы можна ўбачыць 

вучняў, якія пераапрануты ў сцэнічныя касцюмы. 

Тут Дзева Марыя, анёлы, тры каралі, якія 

прыйшлі адведаць маленькага Езуса, негр, баба 

Яга. У цэнтры здымка – настаўніца Яноўскай 

двухкласнай школы. Фотаздымак, якому 80 год, 

дазваляе ўявіць адзін з момантаў жыцця польскай 

школы 20-х – 30-х гадоў мінулага стагоддзя. 

 

 

ЮБІЛЕЙ 

130 год з дня нараджэння Вацлава Ластоўскага. 

Ён прыйшоў на свет 8 лістапада 1883 года. Малая 

радзіма Ластоўскага – Дзісеншчына, дзе ў 

засценку Калесьнікаў, сучаснага Глыбоцкага 

раёна, жылі ягоныя бацькі-арандатары. Маленства 

хлопчыка прайшло ў Старым Пагосце. Цікавыя 

легенды, пачутыя ў дзяцінстве, настолькі ўразілі 

маленькага Вацлава, што і праз дзесяткі гадоў ён 

памятаў іх. Маючы за плячыма толькі 

Старапагосцкую школу граматы, у якой 

настаўнікам быў малапісьменны адстаўны салдат, 

Ластоўскі здолеў шляхам самаадукацыі здабыць 

бліскучыя веды ў гуманітарных навуках, развіць 

свой талент літаратара і гісторыка. У 13 год ён 

Крыж на магіле В. Палонскага 

Вучні Міёрская СШ №3 ля шыльды 



 
Мёрская даўніна, Лістапад, 2013 

 5 

 

 

пакінуў бацькоў і пехатою прайшоў 170 

кіламетраў, уладкаваўся на працу ў Рызе. Ад 1906 

года Вацлаў Ластоўскі жыў у Вільні, быў сябрам 

нашай першай 

палітычнай партыі 

– Беларускай 

Сацыялістычнай 

Грамады.  

 У 1909-м ён 

стаў сакратаром 

выдаванай у 

Вільні 

штотыднёвай 

беларускай газеты "Наша Ніва". На яе старонках 

часта з’яўляліся гарачыя публіцыстычныя 

артыкулы, вершы і апавяданні Ластоўскага, 

падпісаныя псеўданімамі Юры Верашчака і 

Власта. Яго пяру належыць гісторыка-

фантастычная аповесць "Лабірынты", якую можна 

лічыць першым фантастычным творам у 

беларускай літаратуры. У аповесці ідзе гаворка 

пра існаванне высокаразвітай крыўскай 

цывілізацыі, не менш старажытнай за антычныя. 

Паэтычныя творы Ластоўскага высока ацэньваў 

славуты пясняр  Максім Багдановіч. 

 Глыбока перакананы, што нацыянальнае 

адраджэнне немагчыма без вяртання народу 

праўды пра яго мінуўшчыну, Ластоўскі грунтоўна 

вывучае беларускую даўніну і ў выніку піша 

"Кароткую гісторыю Беларусі", якая ўпершыню 

была надрукавана ў "Нашай Ніве", а ў 1910 годзе 

выйшла асобнай кнігай. У прадмове да яе 

гаварылася: "Гісторыя – гэта фундамент, на якім 

будуецца жыццё народу. I нам, каб адбудаваць 

сваё жыццё, трэба пачаць з фундаменту, каб 

будынак быў моцны. А фундамент у нас важны, 

гісторыя наша багата: "Жатва многа, а делатель 

мало" (як кажа Святое Пісанне). Поле пустое, бо 

сыны Бацькаўшчыны нашай к чужым у найміты 

пайшлі, чужыя гумны і засекі багацяць! Працу 

гэтую ахвярую сыном маладой Беларусі, каб хаця 

з гэтай кароткай і няпоўнай працы маглі 

пазнаваць гісторыю Бацькаўшчыны ў сваёй 

роднай мове". У гады першай сусветнай вайны ён 

шмат зрабіў для стварэння беларускай дзяржавы. 

 Ластоўскі быў адным з тых палітыкаў, што 

стаялі ля вытокаў абвешчанай 25 сакавіка 1918 

году Беларускай Народнай Рэспублікі, а ў снежні 

1919-га ён узначаліў яе Раду міністраў. Падчас 

знаходжання ўрада на выгнанні ў Літве ён шмат 

працуе як гісторык і літаратар, выдае часопіс 

“Крывіч”, “Гісторыю Беларускай крыўскай кнігі”, 

“Руска-беларускі (крыўскі) слоўнік” 

 Ён неаднаразова выступаў у абарону 

растаптанай бальшавікамі беларускай 

дзяржаўнасці перад Лігаю Нацый. 

 У сярэдзіне дваццатых гадоў наш зямляк 

адышоў ад чыннай палітычнай дзейнасці. Паездка 

ў Менск на міжнародную навуковую 

канферэнцыю ў 1926 годзе пакінула ў Вацлава 

Ластоўскага ўражанне, што ўрад БССР сапраўды 

зацікаўлены справаю нацыянальнага адраджэння і 

стварае добрыя ўмовы для працы навуковай і 

творчай інтэлігенцыі. У наступным годзе былы 

прэм'ер па прыкладзе некаторых іншых дзеячаў 

БНР вярнуўся на Бацькаўшчыну.  

 Напачатку ён працаваў дырэктарам 

Беларускага дзяржаўнага музея. Пад ягоным 

кіраўніцтвам ішло плённае збіранне і 

даследаванне даўніны, праводзіліся шматлікія 

этнаграфічныя экспедыцыі. Толькі адзін прыклад: 

дзякуючы намаганням Ластоўскага была 

знойдзеная і перавезеная ў Менск нацыянальная 

святыня беларусаў – крыж найпадобнейшай 

Ефрасінні Полацкай. Ад 1928 года Вацлаў 

Ластоўскі быў акадэмікам і неадменным 

сакратаром Беларускай Акадэміі навук. 

Камень-шавец ля Пагоста 
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 Часу для працы на карысць радзіме яму 

заставалася зусім мала. Над беларускай 

інтэлігенцыяй ужо была ўзнята крывавая сякера 

сталінскіх рэпрэсій. 21 ліпеня 1930 года 

Ластоўскага арыштавалі па справе гэтак званага 

"Саюза вызвалення Беларусі" і праз дзесяць 

месяцаў турэмнага зняволення, допытаў і 

катаванняў выслалі ў Саратаў. Там ён працаваў 

загадчыкам аддзела рэдкіх рукапісаў у бібліятэцы 

мясцовага ўніверсітэта. Але ў 1937-м годзе 

Ластоўскі зноў быў арыштаваны. 23 студзеня 1938 

года куля бальшавіцкага ката абарвала жыццё 

вялікага сына беларускага народа. Вернасць 

свайму абавязку інтэлігента і навукоўца ён 

захоўваў да канца. 

       Адзін з вядомых дзеячаў беларускага замежжа  

– Янка Станкевіч –  пісаў пра Ластоўскага: "Ён 

пасвяціў сябе ўсяго адраджэнню беларускага 

народа, належачы да тых нямногіх, што не толькі 

ўсёй душою аддаліся справе беларускай, але і 

ўвесь час свой аддавалі ёй". 

 

   Імя Вацлава Ластоўскага вярнулася ў кантэкст 

нашага нацыянальнага жыцця толькі напрыканцы 

80-х гадоў мінулага стагоддзя. У 1988-м ён быў 

рэабілітаваны. Праз сем гадоў у выдавецтве 

"Навука і тэхніка" ў серыі "Нашы славутыя 

землякі" выйшла прысвечаная нашаму герою 

кніга Язэпа Янушкевіча "Неадменны сакратар 

Адраджэння". А першая на Бацькаўшчыне кніга 

твораў самога Вацлава Ластоўскага пабачыла свет 

толькі ў 1997-м у недзяржаўным выдавецтве 

"Беларускі кнігазбор". На жаль, на радзіме  

Вацлава Ластоўскага ў Старым Пагосце памяць  

аб славутым земляку не ўшанавана. 

 

 

ПАСЛЯВАЕННАЕ РАЗВІЦЦЁ АДУКАЦЫІ 

НА МЁРШЧЫНЕ. (1944 – 1950гг.) 

Дакументы аб пасляваенным развіцці адукацыі ў 

нашым краі сведчаць, што нават у 1949 годзе 

далёка не ўсе дзеці былі ахоплены ўсеагульным 

навучаннем. У пастанове Мёрскага райвыканкама 

ад 11 студзеня  1949 гаварылася, што ў 

Волкаўскім сельсавеце ў вёсках Дзянісы – 19 

дзяцей, у вёсцы Калеснікі – 20 дзяцей, 

Радзіёнаўшчына  – 15, з іх 49 не ахоплена 

навучаннем, таму што да бліжэйшых школ 4 – 6 

кіламетраў. У Перабродскім сельсавеце ў вёсках 

Вязаўшчына, Яўцерышкі, Грышава 50 дзяцей, з іх 

43 не наведваюць школу. У Друйскім школьным 

мікрараёне не навучаецца ў пятым класе 37 

вучняў, таму што ў пятым класе 48 дзяцей, 

астатніх нельга ўмясціць. Па гэтай прычыне ў 

Новапагосцкім мікрараёне не вучыцца ў пятым 

класе 30 дзяцей школьнага ўзросту. Такое ж 

становішча ў мікрараёнах Дворышчанскай, 

Мілашоўскай, Кавалёўскай школ. Таму згодна з 

пастановай райвыканкама былі адкрыты 

пачатковыя школы ў вёсках Дзянісы, 

Вязаўшчына, паралельныя класы  – у Друйскай, 

Новапагосцкай, Дворышчанскай, Мілашоўскай 

школах. У сувязі з тым, што на тэрыторыі 

Орцаўскага школьнага мікрараёна Павяцкага 

сельсавета працавалі Орцаўская няпоўная школа з 

57 вучнямі, пастанавілі пры Александроўскім 

дзетдоме са 110 вучнямі адчыніць пачатковую 

школу. У пастанове было загадана загадчыку 

райАНА Мікалаю Ламінскаму забяспечыць новыя 

школы партамі, сталамі, падручнікамі, сшыткамі і 

ўкамплектаваць педкадрамі.  

 

Падобная пастанова была прынята і Дзісенскім 

райвыканкамам. У ёй у прыватнасці было 

запланавана забяспечыць усеагульны ахоп дзяцей 

навучаннем, пашырыць Дзісенскую сямігодку, 

якая займалася ў тры змены, перадаўшы ёй 

Школа ў Мікалаёве. 1950 год 
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будынак Станіславоўскай пачатковай школы, а 

для Станіславоўскай школы перадаць будынак 

млынара ў Будзянках. Было вырашана таксама 

перадаць для Мятлянскай сямігодкі будынак 

Саковіча з вёскі Копцева, а для Фурсянскай 

сямігодкі аддаць былы маёнтак Залатарунь, 

зрабіць дабудовы да Павянужскай, Язненскай, 

Туркоўскай і Заазерскай сямігадовай школ. 

Пастанова абавязвала загадчыка райАНА Мікалая 

Чыгака і старшынь сельсаветаў да 15 жніўня 1949 

года закончыць рамонт і пабудову школ. У 

пастанове сказана, што колькасць школ у 

Дзісенскім раёне на 1949 – 1950 навучальны год 

павінна была скласці агульным лікам 52, з іх 1 

сярэдняя,15 сямігодак, пачатковых 36; для працы 

ў Дзісенскі раён накіроўваліся 38 настаўнікаў. Для 

перавозкі Станіславоўскай школы ў Дзісну мусілі 

задзейнічаць сялянскія падводы: з Мікалаёўскага 

сельсавета  – 70 падвод, Шантыраўскага – 50, 

Турчанскага – 70, Дварышчанскага  –  50 падвод. 

Аўтамашыны для перавозкі страхі павінны былі 

накіраваць упраўляючы Белхарчу Лявонаў, 

упраўляючы райканторай маслапрама Туранаў, 

старшыня калгаса “Савецкая Беларусь”  Леках. 

Узвядзенне і рамонт школ павінны былі 

ажыццяўляцца шляхам народнай будоўлі і 

арганізацыі суботнікаў. Але справа так і не 

зрушылася з месца. Таму 11 чэрвеня 1949 года 

Дзісенскі райвыканкам прымае чарговую 

пастанову аб падрыхтоўцы школ да новага 

навучальнага года. З гэтага дакумента мы бачым, 

што ў такіх школах, як Навашынская, 

Чарапоўская, Кухаронкаўская, Манякоўская, 

Кілепаўская, Курылавіцкая, Ліпаўская, 

Венсанпольская, Дрыгуцкая, Грыгаравіцкая, 

рамонт або быў не пачаты, або ішоў 

нездавальняльна. Будаўніцтва Язненскай і 

Мятлянскіх школ метадам народнай будоўлі на 

той час яшчэ і не пачыналася. РайАНА, 

дырэктары школ, старшыні сельсаветаў не 

праяўлялі клопату, каб пашырыць плошчу і 

мацаваць матэрыяльную базу школ. У наёмных 

памяшканнях размяшчаліся Копцеўская, 

Сарочынская, Брушкаўская, Жадаўская, 

Кадушанская, Жойдзікаўская, Фралоўская школы. 

Старшыні Ліпацінскага сельсавета Янушонак, 

Мікалаёўскага  – Сядлоўскі, Млынароўскага  – 

Дуброўскі і іншыя не забяспечвалі школы і 

настаўнікаў палівам. У пастанове ўказана ўзяць 

пад жорсткі кантроль выкананне пастаўленых 

задач па падрыхтоўцы школ да новага 

навучальнага года. У пастанове Дзісенскага 

райвыканкама ад 25 ліпеня 1949 года гаворыцца, 

што ў сувязі з пашырэннем школ раёна вырашана 

перадаць для патрэбаў райАНА драўляны 

будынак пры Мікалаёўскім касцёле. А ў рашэнні 

Мёрскага райвыканкама ад 27чэрвеня 1949 года 

было прынята рашэнне перадаць дом святара 

Коласава ў вёсцы Кублішчына пад будынак 

тамтэйшай школы.  Цікавы дакумент і 

справаздача Дзісенскага райАНА аб працы школ 

раёна ў 1948 – 1949 навучальным годзе. З іх мы 

даведваемся, што ў гэты час у Дзісенскім раёне 

працавала 47 школ, у тым ліку 39 пачатковых, 7 

сямігодак, адна сярэдняя. Усяго дзяцей, якія былі 

павінны вучыцца ў школе, у раёне было 4692, але 

наведвала з іх школу толькі 3905. На працягу 

навучальнага года выбыла са школ яшчэ 356 

вучняў. Адной з галоўных прычын ненаведвання 

школы з’яўлялася адсутнасць у дзяцей адзення і 

абутку. Лепшымі па ўсенавучы названы ў 

справаздачы Язненская сямігодка, Манякоўская і 

Мікалаёўская пачатковыя школы, у ліку 

адстаючых названы Акунёўская і Цвецінская 

сямігодкі, Фурсянская пачатковая школа. Па-

ранейшаму была дрэнная матэрыяльная база 

школ. З 47 школ шэсць было ў наёмных 

памяшканнях, 41 у прыстасаваных, не было 

ніводнага тыпавога дзяржаўнага будынка. У 

школах не хапала 360 парт, 100 класных дошак, 40 

сталоў, 124 крэслаў, 36 шафаў. 

Незадавальняльным было і забяспячэнне школ 

Урачыстасць ля школы ў Мёрах. 1949 год. 
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падручнікамі, асабліва па рускай і нямецкай 

мовах, геаграфіі. У школах працавала 158 

настаўнікаў, але з вышэйшай адукацыяй было 

толькі шэсць. Цікава, што ў адрозненне ад 

сённяшняга часу, калі мужчын у школе адзінкі, 

тады кожны трэці настаўнік быў мужчына. Аналіз 

вучэбна-выхаваўчай працы паказвае, што ў 

школах было непаспяваючых 520 вучняў, асабліва 

шмат не паспявала ў пачатковых класах па рускай 

і беларускай мовах. У справаздачы называюцца 

прозвішчы настаўнікаў: Ананчанка з 

Павянужскай, Шкялёнак з Геленпольскай, 

Радзівановіч з Чарапоўскай пачатковых школ, 

Семянец з Дрыгуцкай, Лашкевіч з Язненскай 

сямігадовых школ. Яны “дрэнна рыхтуюцца да 

ўрокаў, самі недастаткова валодаюць мовай і 

граматыкай, не ўмеюць вобразна прачытаць верш, 

не валодаюць методыкай выкладання”. У ліку 

лепшых названы настаўнікі Яроменак, Апрэлева, 

Раманоўская з Дзісенскай сярэдняй, Хамчонак з 

Павянужскай, Волкаў і Лінова з Язненскай школ. 

Па гісторыі добра выкладалі ўрокі Родзін з 

Дзісенскай сямігодкі і Цэцоха з Дзісенскай СШ, 

але ў справаздачы крытыкуюцца настаўнікі, якія 

ўрокі праводзілі на нізкім узроўні: гэта Корбут з 

Кухаронкаўскай пачатковай школы, а таксама ўжо 

вядомыя нам прозвішчы Лашкевіч і Радзівановіч. 

На нізкім узроўні вялося ў раёне выкладанне 

геаграфіі, асабліва ў Дрыгуцкай школе 

настаўніцай Маханько, Рэдзькаўскай пачатковай – 

настаўніцай Бядрыцкай. Веды вучняў па гэтаму 

прадмету былі павярхоўныя, не хапала 

геаграфічных карт, атласаў, глобусаў. Найбольш 

змястоўна выкладала геаграфію настаўніца з 

Дзісенскай школы Кавалеўская. У параўнанні з 

мінулым палепшыліся веды вучняў па 

матэматыцы. У ліку лепшых настаўнікаў 

матэматыкі названы прозвішчы Скарабагатава з 

Язненскай, Перабейнос з Акунёўскай, Крыўко з 

Манякоўскай пачатковай школы, Пановай, 

Гарбуновай, Фрэйберг з Дзісенскай школы. 

Экзамены за курс школы паказалі, што ёсць 

настаўнікі, якія не навучылі школьнікаў рашаць 

задачы і прыклады. Гэта Хелмоўская з 

Завуццеўскай і Ананчанка з Павянужскай школ, 

які працаваў нават без рабочых планаў. У 

справаздачы крытыкуецца і выкладанне фізікі і 

хіміі. Галоўная прычына ніякіх ведаў – адсутнасць 

спецыялістаў па гэтых прадметах, поўная 

адсутнасць абсталявання па фізіцы і рэактываў па 

хіміі. Значныя змены адбыліся ў выкладанні 

біялогіі. Вучні атрымлівалі веды, звязаныя з 

практыкай савецкай мічурынскай навукі. Добра 

было пастаўлена выкладанне біялогіі ў 

Дзісненскай, Язненскай, Акунёўскай школах 

(настаўнікі Пагумірская Я.І., Маляванкін, 

Парфяновіч). У выхаваўчай працы з мэтай 

павышэння паспяховасці і дысцыпліны вучняў ва 

ўсіх школах былі створаны вучнёўскія камітэты. 

Найбольшыя поспехі ў пазакласнай і 

пазашкольнай працы былі дасягнуты ў Дзісенскай 

школе. Тут дзейнічалі гурткі: літаратурны (60 

вуч.), гістарычны (17 вуч.), юннатаў (32вуч.), 

вывучэння роднага краю (21 вуч.), літаратурныя 

чытанні (32 вуч.), мастацкі (12 вуч.), стралковы 

(60 вуч.), драматычны (15 вуч.), харавы (32 вуч.). 

Такія ж гурткі дзейнічалі ў Язненскай, Ямненскай, 

Цвецінскай школах, у Павянужскім і 

Грыгаравіцкім дзіцячых дамах. У справаздачы 

прыведзены і прыклады дыспутаў, якія 

праводзіліся ў той час у літаратурных гуртках: 

“Душэўная прыгажосць герояў “Маладой 

гвардыі”, “Вобраз маладога чалавека савецкай 

эпохі”, “Людзі з чыстым сумленнем”. Школы 

праводзілі вялікую работу па азяляненні. Так, 

вучні Дзісенскай СШ пасадзілі летам і восенню 

200 дрэў розных парод, 70 пладовых дрэў, 200 

кустоў ягад, у горадзе Дзісне высадзілі 150 дрэў. 

Усяго па Дзісенскім раёне школьнікі пасадзілі 

пладовых дрэў 1200, розных парод 3500, ягадных 

кустоў 3500 штук. У зімовы перыяд юннаты 

займаліся вывучэнням прац Мічурына і Лысенкі. 

Нядрэнна праводзілася фізкультурная работа. 

Вучні Дзісенскай школы занялі на абласной 

алімпіядзе па ўсіх відах фізкультуры трэцяе 

месца. На працягу года вучні школ прагледзелі 10 

кінафільмаў, праслухалі шмат лекцый па 

наступных тэмах: “Савецкі чалавек”, “Вялікія 

рускія матэматыкі”, “Вялікія рускія падарожнікі”, 

“Перавага калгаснага ладу”, “Жыццё і дзейнасць 

І.В.Сталіна” і інш. У школах былі створаны 

камсамольскія арганізацыі, агульная колькасць 

камсамольцаў склала 309. Аднак вялікая 

колькасць школьнікаў камсамольскага ўзросту не 
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папоўніла яшчэ рады камсамола. З 47 школ раёна 

піянерскія арганізацыі былі створаны ў 42. Не 

было піянераў у Жадаўскай, Жойдзікаўскай, 

Курляндзікаўскай, Раздзеркаўскай школах. Не ўсе 

піянеры падавалі прыклад у вучобе і паводзінах. 

Сярод іх было шмат непаспяваючых і 

парушальнікаў дысцыпліны. Такім чынам, 

справаздача па Дзісенскім раёне за 1948 – 1949 

навучальны год яскрава паказвае асаблівасці 

развіцця адукацыі краю ў першыя пасляваенныя 

гады. Яшчэ адна вострая праблема пасляваеннай 

адукацыі была пастаўлена ў рашэнні Мёрскага 

райвыканкама ад 10 кастрычніка 1949 года. Гэта  

– ліквідацыя непісьменнасці і малапісьменнасці ў 

дарослых. У выступленні на паседжанні 

райвыканкама загадчыка Мёрскага райАНА 

Завадскага І.М. сказана, што толькі некаторыя 

школы раёна выканалі план па ліквідацыі 

непісьменнасці. Найлепш вырашалася пытанне ў 

мікрараёнах Мёрскай, Шалцінаўскай, Друйскай 

школ. Але па раёне з 1360 чалавек толькі 700 

чалавек прыступілі да заняткаў. Асабліва дрэнна 

была пастаўлена праца па навучанні дарослага 

насельніцтва па Чэраскім, Пацеенскім, 

Блажкаўскім, Дварнасельскім, Антаноўскім 

школьных раёнах, у якіх не вучылася 349 

дарослых. У некаторых школах, напрыклад, у 

Дзедзіне і Павяцці, заняткі ішлі нерэгулярна з-за 

адсутнасці газы для асвятлення. У пастанове 

Мёрскага райвыканкама па гэтым пытанні было 

ўказана:  

1. Абавязаць заг. райАНА Завадскага да 20 

кастрычніка правесці ўлік, а да 1 снежня гэтага 

года поўнасцю ліквідаваць непісьменнасць, а да 1 

студзеня 1950 года малапісьменнасць. 

2. Абавязаць старшыняў сельскіх саветаў прыняць 

рашучыя меры па арганізацыі, кантролю за 

ліквідацыяй непісьменнасці і малапісьменнасці 

сярод дарослых. 

3. Прыцягнуць для справы ліквідацыі 

непісьменнасці настаўнікаў, вучняў старэйшых 

класаў, работнікаў культпрасветустаноў. 

4. Абавязаць загадчыка райфо П.Гушчына 

забяспечыць фінансаванне школ і груп 

пісьменнасці. 

5. Абавязаць загадчыка Мёрскага 

райспажыўсаюза тав. Каладнікава да 15 

кастрычніка завезці ў школы лямпы, шкло, 

керасін, а таксама буквары для дарослых. 

В.Ермалёнак.   

 

 

ДАСЛЕДАВАННІ ГУРТКА “АРГАНАЎТЫ 

МІНУЛАГА” Ў 2012 г. НА ШЛЯХУ ДА 

ЗАПАЛОССЯ. 

Нават праязджаючы ад Пераброддзя па сучаснай 

дарозе, няцяжка было ўявіць, як рухаліся войскі ў 

1812 годзе. Акрамя пераправы праз брод у самім 

мястэчку, для такой вялікай колькасці войскаў 

трэба было больш перапраў і мастоў. Вось чаму 

наступны мост на палях быў ля сучаснай вёскі 

Маляўкі. Разам з Самсановіч Наталляй 

Віктараўнай мы праводзім апытанне мясцовых 

жыхароў, якія апавядаюць, што сапраўды не 

аднойчы бачылі палі ў самым вузкім і 

мелкаводным перашыйку возера Набіста. Акрамя 

таго, падчас распрацоўкі пясчанага кар’ера на 

ўсходнім беразе возера знаходзілі чалавечыя 

шкілеты і рэшткі зброі і амуніцыі. Усё гэта 

вывозілася з пяском на будаўніцтва дарогі 

Пераброддзе – Дзедзіна. Мы з гістарычных 

крыніц ведаем, што тут не было ніякіх баёў 

падчас вайны 1812 года, значыць, пахаванні 

звязаны з салдатамі, памерлымі не ад ран, а ад 
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хвароб, перш за ўсё ад крывавай дызентэрыі, якая 

панавала ў французскім войску. Хворых салдат 

пакідалі на месцы іх начлегаў, якія ладзіліся на 

берагах якраз вялікіх азёр. Наступным прыпынкам 

мы выбралі могільнік пад назвай Дзінаўка. Гэта 

звычайны вясковы могільнік, дзе хавалі сваіх 

памерлых жыхары бліжэйшых вёсак Маляўкі і 

Вялікае Дзедзіна. Вывучаючы надгробкі, мы 

знайшлі найбольш цікавымі каменныя помнікі з 

выбітымі на іх крыжамі, але яшчэ без прозвішчаў. 

Іх можна датаваць 17 – 18 стагоддзямі, перыядам 

уніяцтва на Беларусі і ў нашым краі. На 

пасляваенных помніках пераважаюць прозвішчы 

Гернат, Курыльчык. Гэтыя прозвішчы сведчаць аб 

тым, што тут здаўна жылі іх продкі, бо іх мы 

знаходзім у дакументах 18 стагоддзя. Магчыма, 

тут пахаваны і сваякі нашага славутага 

пісьменніка і грамадскага дзеяча з Польшчы 

Рычарда Курыльчыка. Нас зацікавілі паўкруглыя 

насыпы на ўсходнім, бліжэй да дарогі, баку 

магільніка. Магчыма, менавіта гэта і ёсць 

пахаванні французскіх салдат, пра якія нам 

апавядалі мясцовыя жыхары. Тым больш, што 

побач з імі захаваліся невялікія валы і канавы 

прамавугольнай формы – хутчэй за ўсё, тут была 

раней капліца. Па дарозе да Дзедзіна, дзе мы 

павінны былі сустрэцца з другой групай 

гурткоўцаў, мы прыпыніліся каля капліцы, дзе 

крыху адпачылі і папілі сцюдзёнай і гаючай 

вадзіцы са святой крыніцы. У Дзедзіне 

прыпыніліся ля хаты, дзе прайшло дзяцінства 

яшчэ аднаго нашага славутага земляка  – біскупа 

Чэслава Сіповіча. На жаль, пасля смерці яго 

сястры Фэлі хата стаіць закінутай і патрабуе 

тэрміновага рамонту, інакш яшчэ адна памятка 

знікне  са стужкі турыстычнага маршруту. 

Наведалі мы і могілкі ў Дзедзінцы, перш за ўсё, як 

звычайна, каб ачысціць ад траў і моху бетонныя 

надмагіллі, пастаўленыя нашым пачынальнікам 

беларускай літаратуры Пётрам Простым (Бобічам) 

на магілах сваіх бацькоў, якія памерлі ў 20-я гады 

20-га ст. На могілках мы знайшлі і пахаванні 

бацькоў Чэслава Сіповіча. Іх даглядаюць яшчэ 

жывыя яго сын і пляменнікі. Гурткоўцы 

заўважылі і цікавае пахаванне ўдзельніка першай 

сусветнай вайны. На жаль, разбураюцца пахаванні 

і надгробкі колішніх уладальнікаў Дзедзінкі 

Рудніцкіх. Скарбашукальнікі абмінулі іх, але 

няўмольны час робіць сваю разбуральную справу. 

Праходзячы праз Дзедзінку, мы яшчэ раз наведалі 

палац Рудніцкіх. Прадпрымальнікі, якія яго 

набылі за невялікія грошы, не змаглі за два гады 

прыступіць да аднаўлення будынка, і таму зараз 

трэба 

шукаць 

іншых 

бізнэсоў

цаў, якія 

змогуць 

не толькі 

набыць, 

але і 

аднавіць 

найпрыг

ажэйшы 

архітэкт

урны 

помнік 

на 

Мёршчы

не. Затое 

парадаваў будынак былой школы: новы 

ўладальнік пачаў актыўна пераабсталёўваць яго, 

мяркуючы ўладкаваць тут аграсядзібу. Ад 

Дзедзінкі да Запалосся пяць кіламетраў звычайнай 

вясковай дарогі  праляцелі для нас незаўважна. 
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